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“Op zoek naar wat ons verbindt”
Regio Zuid viert feest op 1 juli
Waarom zijn er ook alweer Regio’s
gevormd? Wilbert van Erp, vicevoorzitter
van onze parochie: “Samenwerken met
acht kernen tegelijk bleek na enkele
jaren niet goed te doen. In kleinere verbanden komt dat nu wel van de grond.”
Behalve Regio Zuid (Hartebrug, Sint
Petrus en Lam Gods), zijn er ook Regio
Oost (Sint Jan in Zoeterwoude Dorp,
De Goede Herder in Zoeterwoude Rijndijk en H. Laurentius in Stompwijk)
en Regio Noord (H. Lodewijk en Sint
Joseph). Rondom de Kerk spreekt met
Jan Akerboom, Claar-els van Delft,
Victoria Twist (kerngroep Pastoraatgroep Regio Zuid) en Wilbert van Erp.
De eerste stappen
Jan: “Op 17 februari dit jaar was de
aftrap van Regio Zuid in de Antoniuskerk, om met elkaar kennis te maken
(via o.a. ‘speeddaten’) en in groepen
te brainstormen over wat mensen écht
belangrijk vinden. Hieruit kwam onder meer naar voren: de behoefte aan
saamhorigheid, inzet ook buiten de
kerk, diaconie.”
Claar-els: “Een belangrijke mijlpaal

Marlène Falke parttime in Leiden
Vanaf haar terugkeer na het sabbatsverlof op
1 oktober, werkt Marlène Falke voor 60% in Leiden, vooral voor Regio Zuid en verder voor E.H.
Communie en H. Vormsel. Ze gaat zich, op haar
verzoek, voor de resterende 40% bezighouden
met catechese en pastoraat voor ons bisdom.
Na zes jaar Leiden en ommelanden is ze toe aan
een andere uitdaging, zonder Leiden los te laten.

Een volle koorzolder, met alle drie
de koren van Regio Zuid.

was vervolgens het gezamenlijk, in de vier kerken vieren
van het Paastriduüm.” (Dat was
ook het geval in de andere Regio’s,
red.) En niet te vergeten de gezamenlijke viering van het feest van de HH.
Petrus en Paulus in de Sint-Petruskerk op 1 juli. Victoria: “Het was druk
in de Petrus, de viering duurde lang,
met de uitreiking van de jaarlijkse
onderscheidingen aan drie vrijwilligers uit de kernen. (Zie de pagina’s
van de kernen, red.). “Maar na de viering bleven nog veel mensen napraten!“ (Zie ook pagina 2, red.)
Aanpak
Claar-els: “Belangrijk is het zoeken
naar overeenkomsten tussen de gemeenschappen en pragmatisch te
werk gaan.” Victoria: “Het begint met

open staan voor elkaar, gastvrijheid,
thuis voelen bij elkaar.” Claar-els:
“En samen op zoek gaan naar wat ons
verbindt.” Victoria: “Hierbij hebben
we de energie van iederéén nodig!”
Het lijkt erop de Franciscaanse spiritualiteit een leidend principe zou
kunnen worden in Regio Zuid.
Toekomst
Wilbert: “Elke regio ontwikkelt zich
in een eigen tempo. Regio Zuid loopt
nu voorop.”
De Pastoraatgroep van Regio Zuid
heeft in het najaar een gezamenlijke
retraite gepland. Over eventuele
nieuwe plannen hoort u de komende
tijd meer!

Thema
‘Waar leeft
de Kerk’?

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp
Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de
lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. 06 13 29 54 36.
Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Sophie
van der Steur, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, open
maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
071 737 00 87,of petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priesteren diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14,
2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of
w.p.l.broeders@gmail.com.
Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of
jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of
diakengjclavel@gmail.com.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastor ie, Lorentzkade 16a, 2313 GB
Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Met langdurig
ziekteverlof.
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In deze jaargang van
Rondom de Kerk belichten we plekken waar
de Kerk leeft.
In dit nummer:
‘De
Kerk online’
De Waarom Jezus-rk cursus bestaat
sinds 2005. Diverse mensen hebben
na de cursus de stap gezet naar de
Alpha cursus. Zie pagina 12-13, red.)

Symposium architecten Van der Laan

Internetcursus Waarom Jezus-rk

Op zondag 16 september is van 15.00 tot 18.00 uur een symposium over
het nieuwste boek over de Leidse architecten Van der Laan van onze oudkapelaan Michel Remery in Grand Café De Burcht, Burgsteeg 14 in Leiden.

Via de website www.waaromjezus-rk.nl kunnen mensen gratis
terecht met vragen over geloof en leven. Iedereen krijgt een
persoonlijke e-coach en kan de cursus op zelfgekozen tijdstippen doen. Rondom de Kerk spreekt met Helen Opstal van het
Katholiek Alpha Centrum, dat de cursus organiseert.

De kinderen Van der Laan speelden
regelmatig rondom de Burcht en lieten er hun sporen na. De vier Leidse
architecten uit het gezin van Leo van
der Laan hebben tussen ca. 1890 en
1960 belangrijk bijgedragen aan de
Nederlandse architectuur. In Leiden
zijn veel monumentale gebouwen
van een Van der Laan: het Sint Elizabethziekenhuis aan de Hooigracht,
de voormalige RK Meisjesvakschool
aan het Galgewater, het gebouw van
(voorheen) V&D, het Liduïnahuis aan
de Zoeterwoudsesingel, de Sint
Josephkerk, e.v.a. Al deze architec-

ten werden gedreven door hun katholieke levenshouding. Vanaf 14.30 uur:
inloop met koffie/thee. De Leidse burgemeester Henri Lenferink houdt een
inleiding, waarna Remery een lezing
verzorgt. Hierna zijn nog enkele andere sprekers. Het symposium wordt
afgesloten met een informeel samenzijn. Iedereen is van harte welkom!
M. Remery, Katholieke architectuur in de twintigste eeuw. De vier
architecten van de Leidse familie
Van der Laan, Verloren 2018, ISBN
9789087047078. Prijs € 39,-. (Zie ook
pagina 6, red.)

Open Monumentendagenweekend
In onze parochie zijn in dit weekend, 8 en 9
september, open: de H. Lodewijkkerk (op zaterdag van 12.00 tot 17 uur), het aangrenzende
Babyhuis 7, (zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en
zondag van 10.00 tot 17.00 uur), de H.
Laurentiuskerk in Stompwijk (zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur) en ook de Hartebrbrugkerk.
Zie de Hartebrugpagina 15 voor het programma
aldaar. Het thema is dit jaar ‘in Europa’. De Lodewijkkerk is vanouds etappeplaats op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. In de Lodewijk zijn
concerten met orgel en koor, in het pand ernaast is ten bate van het Babyhuis
een boekenmarkt. In de H. Laurentiuskerk zijn kerkschatten te zien. Ook
kunt u meer te weten komen over de rijke geschiedenis van dit kloppende
hart van het katholicisme in Stompwijk.

Regiofeest Zuid, ook voor de kinderen
Op zondag 1 juli was er voor de kinderen van Regio Zuid in de
Sint Petrus ook feest. Tijdens de
Kinderwoorddienst luisterden ze
naar de avonturen van de HH.
Petrus en Paulus.
Ieder kind kreeg een
vakantiekoffer met
kleurplaten, verhalen
en tips mee: Jezus
gaat met je mee, ook
op vakantie. Daarna
liet de imker de kinderen de bijen en honingraten zien in de
tuin van de Petrus,

met een kleine proeverij.
De imker vertelde over de voor bijen
voor hun voedsel belangrijke bloemen en de lindenbomen langs de
Lammenschansweg. Hartelijk dank
aan Willie, Maaike,
Linda en de anderen voor de organisatie en aan Wil
Witte en de imker
die het best bewaarde geheim van
de parochie met
ons hebben
gedeeld!
Victoria Twist

Opstal: “Zo’n 150 mensen per jaar
doen mee aan de WaaromJezus-rk
cursus, per week zijn er zeker 15
met de cursus bezig. Alle leeftijden
melden zich aan, maar vooral jongvolwassenen en 30- en 40-jarigen.
Mensen zijn vooral op zoek naar antwoorden op vragen rond het christelijke en het katholieke geloof. En

antwoorden op negatieve ervaringen
in hun leven. Iedere deelnemer gaat
een eigen weg. Daarom is de persoonlijke e-coach zo belangrijk, de cursus
biedt maatwerk. Er wordt ook gebruik
gemaakt van de huidige social media
leefwereld. Het is een cursus om in
gedachten te houden voor als we een
zoekende medemens tegenkomen!”

Jongeren online

Vaticaan wordt interactief

Rondom de Kerk vroeg jongeren hoe
ze online met geloofszaken bezig
zijn. Hier een eerste impressie. Meer
over hun antwoorden in een volgende
Rondom de Kerk. Verrassend is een
jongere die sociale media afbouwt:
die zoekt liever iets specifieks op in
de Catechismus of andere boeken.
Kijkt wel naar de site RK documenten
en sites met katholieke opinies om
iets te lezen. Tips van een jongere
voor onze parochiewebsites: zoekende jongeren komen daar terecht. Zorg
dat die aantrekkelijk is met vooral inhoudelijke informatie over het geloof
en links naar goede sites om meer te
weten te komen.

In de aanloop naar de Synode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ in oktober, vraagt het Vaticaan jongeren om via Whatsapp, e-mail of Facebook antwoord te geven op allerlei vragen. Jongeren kunnen natuurlijk ook op elkaar reageren.
Meestal gebruikt het Vaticaan
sociale media vooral zendend, je
kunt niet reageren. Dat is rondom
de Synode anders. Er zijn maar
liefst vijftien speciale #hashtags
die actief worden gemonitord.
Kijk hiervoor op bijvoorbeeld
www.katholiek.nl.
Als je ideeën wilt delen, dan is
dit dé manier om je stem te laten
horen. De Synode is te volgen via
www.synod2018.va en Facebook/

Start catechese De Goede Herder
In september starten in Leiden weer
cursussen over deze catechesemethode
voor degenen die deze catechese willen
gaan geven en/of de rijkdom van hun
eigen geloof willen ontdekken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Meer
info op www.catechese-goedeherder.
nl. Eind juni hadden
we een uitstapje
naar Noorwegen,
waar we met de
Zusters van Moeder
Teresa de catechese van De Goede
Herder voor 9 tot
12-jarigen geleerd

hebben; een bijzondere tijd! We hebben onze relatie met God versterkt,
veel materiaal gemaakt en genoten
van de prachtige natuur en de gastvrijheid van Noorwegen. Dankbaar
kijken we hierop terug.
Raquel, Laura, Petra, Ingeborg en Marielle

synod een ook via Twitter en
Instagram. Op Facebook is ook
een besloten jongerengroep, waar
je toegang toe hebt na het antwoorden op een paar vragen.

In gedachten

Hoop?
een groot en leeg gebouw
een klok die niet meer slaat
alles is kleurloos en grauw
het lijkt voorgoed te laat
maar dan zie ik een stralend Licht
ik hoor een bekende stem
ik zie een lief gezicht
vertrouwd: het is van Hem
een klok met blij geluid
roept ons weer bij elkaar
wij zingen samen liefde uit
en maken vrede waar
er klinkt een nieuwe melodie
begin van een andere tijd
vandaag nog fantasie
morgen werkelijkheid…..?
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - September | Oktober 2018
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Koopmans

Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

BELAST NGADVIESBUREAU
		
voorschoten

Belastingaangiften - Fiscaal Advies
Financieel advies

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor
een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling
zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs is van hoge
kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie.

Basisscholen
Drs. J.H.B. Koopmans
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl
W W W.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL

RK
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05

S I N D S 19 3 5

PC
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
Daltonschool Leiden | Boshuizerkade 119 | 2321 TZ Leiden | 071 572 21 41
De Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31

Z

O

E

T

E

R

W

Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66

O

U

D

E

Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00
PC Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88

Werk aan de winkel

Wat een zomer. Je hoort dat
veel mensen zeggen. Dag in
dag uit, warm zomerweer.
Veel mensen genieten van
het warme weer, maar
sommigen hebben er veel
moeite mee.

Hiernaast kunt u lezen hoe de warme zomer zijn effecten
heeft. Gelukkig zijn het inmiddels normale temperaturen
en hebben we weer puf om aan de slag te gaan. Er is veel te
doen en dat met steeds minder mensen!

Bij al die oudere mensen bij wie ik thuis kom om de H.
Communie te brengen, de een na de ander zit, hangt in zijn
of haar stoel. De meeste zijn zo uitgeput dat zij niet meer in
staat zijn om iets te doen. Gelukkig zijn de temperaturen
momenteel weer een stuk aangenamer.

Terwijl ik dit schrijf zijn er nog veel mensen met vakantie. Zo
ook heel veel vrijwilligers van onze kerken. Zij hebben het
verdiend. Waar zouden wij zijn zonder al die mensen, die zich
iedere dag weer opnieuw voor onze parochie inzetten. Ik hoop
dan ook dat zij allemaal de accu weer hebben opgeladen om zo
weer met frisse moed aan de slag te gaan.

Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
Vmbo Boerhaavelaan |Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071-517 17 55

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• U kunt bij ons ook terecht met iedere natura uitvaartpolis

071 513 69 49
Dag en nacht bereikbaar

Uitvaart Zorgcentrum Leiden
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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Mirella

Peter

Lange Mare 69, 2312 GR Leiden

www.uzleiden.nl

Margaret

Marcel

Carola

Pim

P A R O C H I E B E S T U U R

Wat een zomer!

Dit geldt natuurlijk ook voor ons Pastoraal Team. De beide
pastoors zijn met vakantie geweest, de diaken gaat nog, Marlène Falke is momenteel met sabbatsverlof en Bas van Pampus is
helaas nog steeds ziek. Ik hoop dat u allemaal voor hem en zijn
gezin blijft bidden! Zij hebben ons gebed hard nodig.
Wat een zomer... en ons geloofsleven, ons gebedsleven? Wij zijn
nog steeds in het jaar van Gebed. Onze bisschop nodigt ons uit
om te bidden. Er is zoveel om voor te bidden, al die oorlogen,
natuurrampen, mensen die elkaar van het leven beroven.

RK Bonaventuracollege

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.
Reparatie en onderhoud van alle merken.

T E A M

Met frisse moed aan de slag

De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10

w ww.zirkzeew o ne n .nl

P A S T O R A A L

Bidden voor roepingen
Daarnaast is het ook goed om te bidden voor roepingen tot
het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Maar
ook voor jonge mensen, dat zij Jezus gaan leren kennen, Hem
gaan volgen en proberen om een relatie met Hem aan te gaan.
Bidden voor de Evangelisatie, dat de ogen van de mensen
opengaan… dat zij Gods Woord horen, dat hun hart opengaat
en dat zij gaan leven naar het voorbeeld van Jezus. Jezus die
al Zijn liefde wil geven omdat hij van ons houdt.
Ons geloofsleven zou eigenlijk net zo ‘warm’ moeten zijn als
al die warme dagen die wij hebben gehad: warmte naar Jezus
toe, geloven in Zijn warmte, Zijn liefde, Zijn barmhartigheid.
Hij zal ons beschermen.
Ik wens u namens het Pastoraal Team alle goeds en een goede
start voor het nieuwe werkseizoen.
Diaken G. Clavel

Het is dan ook met gemengde gevoelens dat het bestuur heeft
ingestemd met een parttime werken door pastoraal werker
Marlène Falke. Als ze terugkomt van haar sabbatsverlof op
1 oktober gaat ze twee dagen in de week voor het bisdom werken in Rotterdam. Na 6 jaar in onze parochie is ze toe aan iets
nieuws. Gelukkig kunnen we haar voor de resterende 60%
behouden, want de net gestarte Regio Zuid heeft haar nodig
(zie voorpagina) en ook de voorbereiding van de Sacramenten
van Eerste H. Communie en H. Vormsel drijft voor een deel op
haar organisatietalent. Op alle fronten zijn er nog toegewijde
en toegeruste vrijwillig(st)ers, maar toch… Het Pastoraal
Team ziet de toekomst met enige zorg maar gelukkig ook met
vertrouwen tegemoet. Extra bidden om steun van boven kan
zeker geen kwaad!

Iedereen kan wat betekenen
Nu denkt u hopelijk: laat ik ook
eens wat doen! Het bestuur
(dat zoals u weet aftredend
is vanwege de Regiovorming)
zoekt nog steeds iemand voor
de gebouwenportefeuille en de
vicevoorzitters-hamer. Dat zal
niet iedereen willen en kunnen, maar er zijn voldoende
andere ‘klussen’ in uw deel van de parochie. Samen zijn we
Kerk en zorgen we voor mooie liturgie, dat er catechese wordt
gegeven aan jong en oud, dat we diaconaal omzien naar de
zwakkeren en dat we de gemeenschap van gelovigen hecht
laten zijn. Eenzaamheid ligt overal op de loer, en daar kan
iedereen wat betekenen.

Financiën in 2017 positief
Eenzaamheid wordt (te?) vaak gekoppeld aan ouder worden
en dat geldt ook voor hartfalen. Vandaar dat de parochie heeft
besloten in alle kerken een AED op te hangen en een aantal mensen daarvoor te
laten trainen. Zo kunnen we ervoor
zorgen dat er levens gered worden.
Het is een flinke investering, maar
we vinden het nodig en er is geld
voor! In 2017 heeft de grote parochie
namelijk zwarte cijfers geschreven,
oftewel iets meer ontvangen dan uitgegeven. Daar zijn we erg blij mee, omdat we er vlak
na de fusie in 2012 financieel slecht voor stonden. Bovendien
kan ik zo ook dit stuk positief afsluiten!
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie

www.petrusenpaulusleiden.nl
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O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

H. LODEWIJK

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden,
071 521 81 13.
NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden,
071 – 513 07 00. Kopij-adres: lodewijkparochie@gmail.nl.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Een Van der Laankerk
In een vorige
Rondom de Kerk
is even aandacht
besteed aan het
nieuwe
boek
van onze oudkapelaan Michel
Remery (nr. 7, blz.
23). Ook al staat
er een heel artikel op de website
van Rondom de
Kerk, het boek
verdient nog wat
aandacht ook hier, niet in de laatste plaats omdat er een heel stuk over de Sint Josephkerk
in staat. Wist u dat de consecratieplechtigheid
in 1925 vier-en-een-half uur duurde? En in de
Leidsche Courant stond toen deze prachtige
zin: “Tegen de achterzijde van het presbyterium verheft zich het hoofdaltaar. Daar, waar
de tegenwoordigheid is van de Eucharistische
Christus, de Goddelijke Zon van ons leven, daar
is de zonne-belichting, stroomend uit aan het
oog onttrokken ramen, het sterkst.”
De architecten Van der Laan zochten naar een
kerkbouw, die de gelovigen meer kon betrek-

ken bij de liturgie. In de Sint Josephkerk werden mede daarom de pilaren ver naar buiten
geplaatst. In het boek staat: “Het interieur
toont de betonnen boogconstructie als coulissen die wie hier binnentreden als het ware
de weg wijzen naar het priesterkoor waar het
mysterie van Gods aanwezigheid in de Eucharistie plaatsvindt.” En zo is het nog steeds.
Het boek gaat verder uitvoerig in op de
andere gebouwen van de Van der Laans en
de hele katholieke architectuur van de de
twintigste eeuw. (Zie ook pagina 2, red.)
Het is te koop (39 euro, 412 blz., veel illustraties). Vraag er even naar bij de pastoor.

Vanuit het gebed –
Jaar van het gebed
Paus Franciscus schrijft in zijn exhortatie over
de heiligheid Wees blij en juich een lang
hoofdstuk over het gebed.
“De smeekbede is de uitdrukking van een
hart dat vertrouwt op de Heer, dat weet dat
het het niet alleen af kan. In het leven van
het trouwe volk van God vinden wij veel
smeekbeden vol gelovige tederheid en diep
vertrouwen. Ontnemen wij het vragend gebed niet zijn waarde, dat zeer vaak ons hart

Jezus en elkaar ontmoeten rond het altaar en rond de koffie
Bij binnenkomst in de kerk op zondag worden
we welkom geheten. Want bij God is iedereen
welkom, dat weten we. We komen naar de H.
Mis om Jezus te ontmoeten in de H. Eucharistie. Bij Hem kunnen we onze zorgen neerleggen en Hem danken voor de goede dingen in
het leven en ook Hem aanbidden om wie Hij is
en wat Hij voor ons heeft gedaan door zijn lijden en zijn kruis. Ook denken we aan zijn Verrijzenis, waardoor er voor ons weer een weg is
naar de Vader. Na de H. Mis worden we heengezonden in vrede.
In de Sint Josephkerk komen na de
zondagsmis
veel
mensen nog even
‘een bakkie doen’,
informeren naar de
ander, steunen elkaar
in moeilijke momenten of genieten mee
bij vrolijke zaken. Zo
vinden mensen het
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leuk om te laten weten dat ze jarig waren en
wordt daar onder de koffie aandacht aan besteed. Het is er dan ook vaak heel druk en men
zit verspreid over twee zalen. Er is een koffiezetploeg en er is limonade voor de kinderen.
Het is een drukke en gezellige bijeenkomst en
iedereen is altijd welkom. Dus kent u mensen
die ook wel eens willen komen, nodig ze persoonlijk even uit. Zo blijven we een gemeenschap in Christus, tijdens en na de Mis.

Annelies Cremers

Regio Noord

tot rust brengt en ons helpt verder te gaan en
hoopvol te strijden.” (uit nr. 154)
In feite doen we dit al jaren in de Sint Josephkerk. Elke woensdag is er een half uur stille
aanbidding vooraf aan de Avondmis. Een
moment halverwege de week om bij de Heer
op adem te komen. En vanaf september hebben we ook weer het moment van aanbidding
opgenomen op de 1e zondag aansluitend aan
de H. Mis. Dat is vooral bedoeld om de intenties voor de Josephkern aan de Heer toe te vertrouwen op voorspraak van Sint Joseph: nieuwe vrijwilligers, de 2e fase van de restauratie,
de komst van een religieuze gemeenschap, de
zieken uit ons midden e.d. In oktober wordt
natuurlijk op de weekdagen om 19.00 uur weer
de Rozenkrans gebeden en op woensdag om
18.30 uur. Dit ‘breekbare gebedssnoer’ blijkt
een onbreekbare keten met de hemel te zijn.
U blijft zo uitgenodigd om aan deze momenten
van gezamenlijke aanbidding en gebed deel te
nemen.
Pastoor Smith

Extra aandacht voor
12 sept. en 10 okt. Sint Joseph-woensdagen
Zo. 16 sept. Kerkproeverij
Za. 22 sept. Landelijke Pater Pio-dag,
Den Bosch
Zo. 23 sept. Oefenen met de (nieuwe)
misdienaars
Ma. 24 sept. Start Alpha
Vr. 28 sept. Start training De Goede Herder
Catechese. Kijk op www.
catecheegoedeherder.nl.
Ma. 1 okt. Start Rozenkransgebed
Za. 6 okt. en 3 nov. Pater Pio Gebedsgroep
Zo. 7 okt. Korte aanbidding na de Mis
Wo. 31 okt. Vigiliemis van Allerheiligen.

Vaste Vieringen

Zondag
11.30 uur Eucharistie met Kinderwoorddienst,
crèche-ruimte en erna koffie
17.00 uur Poolse Mis
Woensdag
18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid

Woensdag 18.30 – 18.50 uur.

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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Schoolklassen in de kerk ….
Door het jaar heen komen
er schoolklassen naar de
Lodewijkkerk. Meestal in
combinatie met de Synagoge hier vlak om de hoek.
De Lodewijkkerk is een
ideaal kerkgebouw voor
leerlingen: mooi, overzichtelijk en er is voldoende
te zien. Een echt kerkgebouw is een geloofsuitleg
op zichzelf. Natuurlijk stel ik ook vragen om
er een beetje achter te komen wat ze (nog)
weten. Engelen worden standaard ‘elfen’ genoemd, en de driehoek boven het priesterkoor
met het alziend oog is van de ‘illuminati’. Er
is dus veel uit te leggen. Maar we weten dat
de aanwezigheid van Jezus op een geheimvolle wijze voorbereidt op een moment in hun
leven, dat ze Hem echt kunnen ontmoeten.
De meesten bedanken aan het eind altijd erg
braaf, maar duidelijk ook gemeend.
Natuurlijk stellen zij ook veel vragen: Waar is
het vergeefhokje? Maar wie is God dan? Wat
doe je als je bidt? Waarom heeft die man
(wijzend naar het Franciscusbeeld) een kip
in zijn handen …? Dus waar het echt om gaat
(afgezien van de kip dan …)! Pastoor Smith

Catechese: een weg die altijd
doorgaat
In de Catechismus van de Katholieke Kerk staat
(nr.1697): “Het is van belang in de catechese, in
volle helderheid, de vreugde en de vereisten
van de weg van Christus te doen kennen.”
Een mooie omschrijving, maar wat doe ík
ermee? Bij catechese gaat het er niet om, om
zoveel mogelijk kennis te vergaren, maar om
dichterbij de Heer te komen. In de Alpha vertellen we op een nieuwe manier wie Jezus is
en wat de Kerk aan geestelijke rijkdom aanbiedt. Alle catechese draait tenslotte rond de
persoon van Christus. Zeker de teksten van
Adrienne von Speyr, aan wie Jezus vaak verschenen is, maar ook teksten van Pausen en
heiligen. Alles helpt ons om Jezus beter te
leren kennen.
In die zin is geloof ‘geen gearrangeerd huwelijk’ maar een ‘ja’ vanuit twee kanten. Je kan
alleen ‘ja’ zeggen als je de ander kent. Maar
dan nog: in een huwelijk is het ook niet zo dat
je als je ‘ja’ hebt gezegd je de ander helemaal
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kent. Iedere dag mag je weer meer ontdekken
wie de ander is en zo is het ook met Jezus. We
mogen steeds meer ontdekken wie Hij is, wat
Hij heeft bedoeld met Zijn Kerk. Dat kunnen we
ontdekken door goede catechese. Nu krijgen
we die gelukkig in onze parochie. Zowel in de
preken als ook in de diverse catechese-avonden die worden gegeven (zie de Kalender).
Kom eens een keer langs en leer Christus en
Zijn Kerk weer een beetje beter kennen. Om zo
te groeien in liefde voor Hem. Eliza Oudshoorn

De pastorietuin
is in de zomer goed gebruikt

Financiële Bijdragen en Zomer
Gift 2018
De Zomer Gift 2018 is een succes geworden!
Begin juli stond de teller voor de Algemene
Kerkbijdragen en Giften op 14.000 euro. Begin
augustus was de stand 19.000 euro. Een mooi
resultaat, met dank aan de gulle gevers! We
zijn er echter nog niet. Voor 2018 is in totaal
45.000 euro nodig. Uw bijdrage blijft daarom
nodig. Hartelijk dank alvast!
Marek Veselka en Annelies Koch

vangen. De aanstelling houdt in dat ze de
H. Communie mogen uitdelen zonder steeds
opnieuw daarvoor de zegen te ontvangen.
Ook mogen ze, als de pastoor of de diaken er
niet is, bij de aanbidding de in- en uitstelling
van het Allerheiligste doen (zonder daarmee
de zegen te geven) en de H. Communie naar
een zieke brengen. Dat is een duidelijk verschil
met mensen die deze aanstelling niet hebben.
Die moeten steeds opnieuw ter plaatse een
zegen ontvangen om voor die keer de H. Communie te mogen uitreiken aan een zieke thuis
of aan gelovigen als er veel zijn en de priester
lang bezig is met de H. Communie uitreiking.

Extra aandacht voor
Do. 13 sept. en 11 okt. Jongerenmis
Zo. 16 sept. Kerkproeverij / Gezinslunch
Wo. 19 sept. Opus Dei heren
Ma. 24 sept. start Alpha, zie elders
Oktober Rozenkrans vooraf aan de Avondmissen,
vrijdag in de aanbiddingkapel
Di. 9 okt. Opus Dei dames
Wo. 17 okt. Opus Dei heren
Do. 1 nov. 19.00 uur Allerheiligen Mis
Vr. 2 nov. 19.00 uur Allerzielen Mis
Za. 3 nov. 16.00 uur Vespers H. Willibrordus.
Schoonmaak: Wie wil er 1x per maand
meehelpen op maandagochtend?

Vaste Vieringen
Zondag
10.00
17.00

Hoogmis Latijn of Latijn / Nl / KWD
Aanbidding en biechtgelegenheid /
Adoration and Confession
English Mass

Acolieten: korte uitleg

18.00

In onze Lodewijkkerk hebben wij een aantal ‘buitengewone bedienaren van de Heilige Communie’. Een andere term is ‘acolieten’,
wat letterlijk
(Grieks) ‘volgers, dienaars’
betekent.
Het gaat hier
om een speciale aanstelling door de
bisschop voor
mannelijke leken tot acoliet en ook tot lector.
Onze Lodewijk-acolieten hebben deze aanstelling nog in de tijd van mgr. Vreeburg ont-

Door de Week
Maandag 9.00
Dinsdag 19.00 (Tridentijnse Mis)
Woensdag 9.00
Donderdag 19.00
Vrijdag
19.00
Zaterdag 9.30

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
14.00 – 23.00 uur
Zaterdag 7.00 – 14.00 uur
Zondag 17.00 – 18.00 uur*

Biechtgelegenheid
Zondag

17.00 – 17.45 uur.

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
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DE GOEDE HERDER

Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere
begraafplaats met een prachtige natuur.
Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en
hagen kwam in 2010 gereed.
Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel
ervan is katholiek gewijd.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

RELIGIAONLINE.NL
Wij zijn telefonisch te bereiken
onder nummer 06 44 010 579
E-mail: religialeiden@gmail.com

Kerkelijk Centrum

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

De Regenboog

GEERS SCHILDERWERKEN
C.G.J. Onderwater

Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

Crematie- en uitvaartverzorging
Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht
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Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Kerkelijk Centrum
Depersonen
Regenboog
Verhuur van zalen
Vergaderingen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

Gratis parkeren!

OOSTERLOOSTRAAT 12 
2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL
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Het kerkelijke jaar heeft zijn
wekelijks ritme hernomen met de
zogenaamde ‘zondagen door het
jaar’. De liturgische kleuren paars
(Advent- en Veertigdagentijd), wit
(voor de Paastijd en Hoogfeesten
van de H. Drieëenheid en van het
H. Sacrament) en rood (o.a. Pinksteren) zijn ingeruild voor groen.
Op zondag 17 juni, met Bijbellezingen die zich richten op de groeikracht van de natuur en van het
Woord in ieder van ons, kreeg pastoor Walter
Broeders aan het einde van de viering
een prachtig groen kazuifel aangeboden.

Tienerkoor in de prijzen

Openingstijden kantoor in het Poortgebouw
op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl
website: www.rhijnhof.nl

Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net

rn

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: hulst.zw@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Nieuw kazuifel voor De Goede Herder

Belangenorganisatie voor 50-plussers

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 
Contributie e 25,- per jaar.

ke

ie

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN

ch

De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

KBO

Begraafplaats Rhijnhof

paro

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.

Regio Oost

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Beheerder:
R. van Heyningen

Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Ons Tienerkoor is nog maar ruim een half jaar
actief, maar laat toch van zich horen! Het koor
is opgezet als een soort projectkoor; zowel de
repetities als de ondersteuning van de vieringen vinden plaats op basis van de beschikbare
tijd van de leden, die allemaal studeren en dus
niet altijd beschikbaar zijn. Maar dat maakt het
enthousiasme
van de koorleden, met muzikale leiding
van Veronique
en Thijs, er niet
minder om! Ze
durfden het aan
om mee te doen aan het jaarlijkse Nationale Jongerenkorenfestival te Rijsbergen en tot hun verassing behaalden zij daar een geweldige vierde
plaats in de eindklassering. Bovendien hebben ze
de Liturgieprijs gewonnen als koor dat qua repertoire en uitstraling het meest dienstbaar en passend is bij de liturgie. Emeritus-bisschop Ad van
Luyn reikte de prijzen uit. Proficiat, Tienerkoor!

Paaskaars voor vrijwilliger
In de meeste parochies bestaat de goede
gewoonte om na het Paasfeest de Paaskaars van
het afgelopen jaar te gunnen aan een vrijwilliger
uit de parochiegemeenschap. Op zondag 8 juli
was het ook in De Goede Herderkerk zover. De
Paaskaars uit 2017 werd door pastoor Broeders
overhandigd aan Regina Krowinkel. De pastoor
onderstreepte nog eens dat het vanuit, zowel de
Pastoraatgroep, als de Beheercommissie een blijk
van waardering is voor Regina, die al vele jaren
een drijvende kracht is in de werkgroep Missie,

Dit kazuifel is een geschenk van enkele
parochianen aan de parochie. Zij vonden
Edelien Verhoosel bereid om met borduur- en

Ontwikkeling en Vrede van onze parochiekern.
Het applaus dat volgde was temeer een bewijs
van die waardering bij de parochianen.

Ziekenzalving
Op woensdag 10 oktober is er de mogelijkheid
om na de ochtendviering de Ziekenzalving te
ontvangen, één van de zeven Sacramenten. Voor
het ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving hoeft men niet persé terminaal ziek te
zijn. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie hebben de bisschoppen uitdrukkelijk besloten om
niet meer te spreken over het ‘Laatste Oliesel’ (de

applicatiewerk de symbolen van onze geloofsgemeenschap aan te brengen: op de
voorkant De Goede Herder,
die zich ontfermt over een
achtergebleven schaap, op
de achterkant
de kudde. Op
de bijpassende
stola is met zilverdraad onze
kerk afgebeeld.
Uiteraard toonde de pastoor
trots de nieuwe
aanwinst!

zalving vlak voor de dood), maar over de zalving
van de zieken: “Het sacrament is niet uitsluitend
het sacrament van diegenen die in het uiterste
levensgevaar verkeren.” Meer informatie bij het
secretariaat of na de woensdagochtendviering.

Parochiedag 2018
De jaarlijkse Parochiedag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 18 november. Uiteraard beginnen we met een Eucharistieviering met al onze
koren. Wilt u een bijdrage leveren aan deze
dag? Benader dan een lid van de Pastoraatgroep of de Beheercommissie.

Agenda

30 Johannes Bernardus Bodde, 

Zondag 9.30 uur in de Goede Herderkerk. Na afloop
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het
atrium naast de kerkzaal.
Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel:
Woord- en gebedsdienst.
Op de tweede woensdag van de maand: 10.00 uur
Eucharistieviering met pater Van Ulden. Daarna is
tot 12.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten in
het atrium naast de kerkzaal in De Herdershof.

14 Helena Gerarda Catharina Maria Versteegen, 59 jaar
16 Elisabeth van Teijlingen-Vinkestijn, 
79 jaar
18 Hendrik Cornelis Brummelkamp, 
83 jaar
22 Elisabeth Maria Bloemen,
81 jaar
24: Hubertus Franciscus Marie Sanders, 
80 jaar
30 Gijbertus Petrus van Beek, 
87 jaar

Vieringen

Juni

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de
H. Communie gebracht naar mensen die niet meer
regelmatig naar de kerk kunnen komen. Eerstvolgende data zijn 8 september en 6 oktober. Voor
aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen
met Miep Vroonhof tel. 071 589 1626.

Overleden
Mei

27 Jan Hubertus Hendrik van Heek,
29 Wilhelmus Hubertus Pieterse,

79 jaar
84 jaar

77 jaar

Juli

5 Theodurus Gerardus van der Hulst, 
5 George Hülters, 
9 Pieter Vermeulen, 
21 Petrus Johannes Antonius Brouwer,
24 Peter Nix, 

Augustus

2 Petrus Frijns, 

89 jaar
80 jaar
85 jaar
69 jaar
70 jaar
82 jaar

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Michel Coene,
Gerard van der Hulst, Joop van Huut, Theo Rump,
Freek Versteegen.
Pastoraatgroep: Stephanie Jägel, Jeaneke van der
Hulst, Hans Kruidenberg, René Soullié.

www.parochiekerndegoedeherder.nl
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SINT JAN’S ONTHOOFDING

H. LAURENTIUS
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Kerk: Zuidbuurtseweg 15, Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of
sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of
annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

God is Liefde
Een mens is een kuddedier. Niet geschapen
om alleen door het leven te gaan. Voor sommigen was de vakantietijd misschien een lange
stille tijd. De kinderen genoten van hun wel
verdiende rust, uw wekelijkse activiteiten waren in die periode ook al stopzet. Maar nu in
september begint het leven weer zijn gewone
draai te hervinden.
Een mens is pas een mens door andere mensen en functioneert pas als hij zich gekend
en gezien weet. Gelukkig gingen tijdens de
vakantieperiode de vieringen gewoon door.
Want naast eten, drinken en een dak boven
het hoofd, heeft een mens vooral een arm om
zich heen nodig.
Het gevoel ergens bij te horen. En deel uit te
maken van een geheel dat groter is dan zichzelf. En tijd en ruimte overstijgt. Juist in onze
tijd lijkt dat gevoel afgenomen. Mensen voelen zich meer en meer vervreemd van elkaar
en de maatschappij. Missen het gevoel deel uit
te maken van een groter verhaal. De verhalen
van de kerk zijn belangrijk en uiterst actueel.
Maar de oude taal wordt niet meer gesproken
en verstaan. Toch ontstaan er nieuwe vormen
waar mensen samen het goede nastreven. Dat
kan ook niet anders. Horizontale verbindingen
ontstaan overal. Mensen willen zich weer richten op het grotere verhaal. Ook die verbinding
is nodig en wordt gezocht. God is liefde. Liefde
laat zich kennen in mensen. En liefde is sterker
dan de dood. Gaan wij zo op weg om samen
gemeenschap te zijn.

Gebedsleider Margreet Onderwater

zijn deze cursus te volgen. Ook als u al in bezit
bent van een reanimatie-certificaat en weet
hoe de AED werkt horen we dat graag. Meldt
u bij een van de leden van de Pastoraatsgroep.

Voortgang werkzaamheden
Sint Jan
De kerk is in gebruik genomen, maar nog altijd wordt er rond de Sint Jan hard gewerkt om
alles binnen afzienbare tijd klaar te krijgen.
Momenteel wordt er volop in de pastorie gesorteerd en geruimd. De datum van overdracht
nadert en dan moeten in ieder geval de ruimtes boven leeg zijn. Het secretariaat mag de
ruimte beneden nog een tijdje gebruiken, totdat de nieuwe aanbouw af is. De funderingen,
voor de diverse aan te bouwen ruimtes, zijn
inmiddels gestort.
Op de begraafplaats is door vrijwilligers een
berging (zelf-bouwpakket) neergezet, waar de
kerkhof vrijwilligers hun snoei-, schoffel- en
maaispullen kunnen opbergen. Bij de werkzaamheden aan de berging is het opgevallen
hoeveel mensen er dagelijks op de begraafplaats komen om plantjes water te geven.
Zeker in de afgelopen warme zomermaanden.
In overleg is besloten om de nieuwe berging te voorzien van een grote regenton met
aftapkraan. Bij weinig regenwater wordt de
ton automatisch voorzien van slootwater uit de
vijver. Zo hopen we honderden liters leidingwater te kunnen besparen en bij te dragen aan
een duurzaam Zoeterwoude.

Familieberichten
Gedoopt
8 juli Simon Mooijman, zoon van Bart en Ellen
Mooijman-van Os

Overleden
Elisabeth v.d. Krogt-den Haan
Cornelia Hoogeveen-v. Leeuwen
Humilia Van der Kolk-Castelein
Antonius Paardekooper 

101 jaar
79 jaar
85 jaar
86 jaar

Oecumenische viering

AED
De parochie HH. Petrus en Paulus is bezig om
in alle kernen een AED te plaatsen. AED staat
voor Automatische Externe Defibrillator en is
een apparaat dat wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand. De AED geeft een
elektrische schok af waardoor het hartritme
weer op gang kan worden gebracht. Met name
de eerste zes minuten na een hartaanval zijn
cruciaal. Omdat een ambulance niet direct ter
plaatse is, worden op steeds meer plaatsen
deze gebruiksvriendelijke reanimatieapparaten geplaatst.
Enige kennis van zaken is wel nodig. In september wordt er door de parochie een instructieavond georganiseerd. Wij zijn op zoek naar
kerkgangers (koorleden, kosters) die bereid
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Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of
sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van10.00 tot 12.00 uur.
Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of
aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

gericht op de hele familie, dus voor jong en
oud. Er wordt naar gestreefd om 4x Kinderkerk
(op zondagmorgen) en 4x een Familieviering
in te roosteren. We zijn op zoek naar kinderen
en ouders die het leuk vinden om hieraan mee
te werken! Aanmelden bij Annie Borst tel: 580
32 83 of mail: annie_borst@msn.com.

1-06
16-06
5-07
20-07

Zaterdag 8 september is de gebruikelijke
seizoensopening door de gezamenlijke kerken
van Zoeterwoude om 19.00 uur in de Sint Jan.

Vieringen

Alle reguliere weekendvieringen in de Sint Jan
zijn op zaterdagavond om 19.00 uur.

Kinderkerk en Familieviering
Ook in het nieuwe seizoen in de Sint Jan gaan
we door met de Kinderkerk. Dit jaar zal er ook
een aantal keren per jaar een Familieviering
worden ingeroosterd. Een Eucharistieviering

Pastoraatsgroep

Margreet Onderwater, Aad van Slingerland,
Annie Borst, Joke de Haas.

Beheercommissie

Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch,
Zita Hilgersom, Kees Janson, Cok Noordermeer.

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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Regio Oost

50 jarig feest E.M.S. 24 juni
De dag begint goed met mooi weer. Nadat we op zaterdagmiddag hebben versierd,
beginnen we met een mooie viering in de
H. Laurentiuskerk. Het beloofde een Happy
Day te worden en met dat lied openden we de
viering. Met mooie teksten van lezingen vervaardigd door onze tekstgroep en bijpassende
liederen gekozen door de lied commissie en
de koorleden, is het een feestelijke Woord- en
Gebedsdienst geworden.
Marianne Turk, onze voorganger, begon
met een schriftelijke felicitatie van pastoor
Broeders. Fijn dat zoveel genodigden gehoor
hebben gegeven om dit 50-jarig bestaan met
ons mee te vieren. Ook waren we blij met alle
familie van de koorleden en parochianen, die
hierbij aanwezig waren!
Speciale aandacht en felicitaties waren er voor
onze jubilaris Len van Santen. Dubbel feest,
want zij is 40 jaar bij ons koor en ook voor haar
een speciale dag. Betty overhandigde haar
een oorkonde, bloemen en een voor haar gemaakte zilveren speld, voorstellende een muzieksleutel, een eigentijds aandenken, welke
past bij ons koor. Betty bedankte haar voor de
inzet in al die jaren. Muziek kwam in alle lezingen naar voren en het thema was dan ook
‘Gouden Klanken’. Muziek is emotie en emotie
is muziek, bijzonder en uniek!
Na de geslaagde viering volgde een gezel-

Vrijwilligersavond 25 mei
Na vele jaren werd het echt weer eens tijd om
alle vrijwilligers rond onze kerk te bedanken
met een leuke bijeenkomst. De opkomst was
geweldig goed. Ook de partners mochten mee.
Koffie, thee, lekkers, hapjes en drankjes vielen
goed in de smaak. Formeel werd nog afscheid
genomen van twee bestuursleden: Marjolein
Janson en Richard Kort. Ook waren er een paar
optredens van onze koren. Maar het grootste
succes was toch wel een onverwachte act van
een paar vrijwilligers, zie foto. Een zeer geslaagde avond.
Agnes van Boheemen Vollebregt

lig samenzijn met alle aanwezigen onder het
genot van een kopje koffie of thee met een
heerlijke petit-four, met 50 erop. Dank aan de
maker hiervan! Het was fijn om zoveel oude
bekenden te ontmoeten die in het verleden
veel hebben betekend voor dit koor. Voor het
vervolg van deze dag stapten alle koorleden
in de auto op weg naar, theetuin ’t Woutje in
Hazerswoude waar de lunch klaarstond.
Daarna gingen we varen met 2 boten door de
Rietveldse vaart en omgeving en kregen informatie over het gebied. De sfeer was zeer goed,
en de zon scheen! Beetje fris maar met een
plaid of vestje ging het prima. Om 17.00 uur

Gevormd:

waren we weer terug in Stompwijk om bij de
Bles te gaan genieten van een drankje en een
heerlijk diner. Met het glas in de hand en een
leuk lied gezongen door de feestcommissie,
proosten we met onze aanwezige partners, op
Len en op ons jubileum.
Na afloop van deze bijzondere dag ontvingen de leden het herinneringsboekje en een
mooie bos bloemen. Graag willen we iedereen
heel hartelijk bedanken, die op wat voor manier ook, heeft bijgedragen deze zeer speciale
dag voor ons zo bijzonder te maken. Wij hopen
op deze manier niemand te zijn vergeten.

Het EMS bestuur

Familieberichten
Overleden
12 juli Thea Bennis Bos 82 jaar.

Nathalie van Arkelen,
Sascha Linderhof en

Laura Kort.

Wij hebben ons Vormsel gedaan op 9 juni in de
St. Petruskerk te Leiden. Tijdens de voorbereidingen hebben we hele leuke dingen gedaan.
Zo zijn we naar het bisdom van Rotterdam
gegaan om daar de Vuurdoop bij te wonen. Er
was muziek, vuur en theater. We konden de
toren beklimmen of de donkere gewelven bezoeken. Het was superleuk. Wat waren er veel
kinderen. Als je het Vormsel ontvangt, wil God
jou helpen. Het is een heel ritueel, waarbij je
met handoplegging en zalving, de kracht van
de Heilige Geest ontvangt. De bisschop heeft
ons gevormd. Super spannend natuurlijk!

Nathalie van Arkelen

Gedoopt
Zondag 1 juli is Tim Jan Lelieveld gedoopt in de
H. Laurentiuskerk in Stompwijk. Bijzonder was dat
de doop plaatsvond in
de ‘oude’ authentieke Doopvont achterin
de kerk. De Doopvont
was speciaal voor
deze dag opgeknapt
en in ere hersteld.
Wij heten Tim van
harte welkom in onze
parochiegemeenschap.

www.hlaurentius.nl
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Activiteitenkalender van 15 september tot en met 31 oktober 2018

Alpha van start
Er zijn weer veel interessante
bijeenkomsten over geloofsverkenning en geloofsverdieping in
onze parochie. En daarnaast ook
andere activiteiten in en vanuit
onze kerken. Op deze pagina’s een
overzicht. Meer bijzonderheden
vindt u onder meer in de folder die
achterin de kerken ligt. Kijk ook
op de pagina’s van de parochiekernen! Weekendvieringen staan op
pagina 22 en 23, Jongerenmissen
en -activiteiten op pagina 20 en
21.

Zijlpoortlezing
over bidprentjes

Een oud Alpha deelneemster vertelt: “Ik keek van buiten tegen het geloof
aan, het was vreemd voor me. Bij de Alpha hoorde ik zoveel nieuwe dingen,
en mocht op alles reageren. Nu kan ik me voorstellen dat geloven in God je
leven echt rijker maakt.”
Dat is Alpha: vrijblijvend verkennen, 10
maandagavonden en een zaterdag. In de afgelopen jaren hebben in Leiden al zo’n 250
mensen deze Alpha gevolgd.
Start maandag 24 september, tot en met 26
november elke maandag
+ zaterdag 27 oktober
overdag.
Programma en
thema’s 18.45 uur
warme maaltijd
- inleiding - koffie - gespreksgroep

De Zijlpoortlezing
is op zondag 28 oktober om 15.00 uur
in de kapel van Begraafplaats
Zijlpoort. Evelyne
Verheggen houdt een
lezing over bidprentjes, waarbij zeker enkele bijzondere van Leidenaren niet zullen ontbreken! Toegang
gratis. Zie ook pagina 23.

Kerkproeverij
16 september
Nodig voor zondag 16 september
eenvoudigweg een of twee mensen
uit om die zondag mee te komen
naar de kerk. De viering in de kerk
zal dan ook, zeker in de preek, ‘toegankelijk’ zijn. En na de viering is
er natuurlijk koffie en ontmoeting.
Er liggen uitnodigingen in uw kerk
om mee te nemen en om door te geven. De een zegt: “Nee, dank je”. De
ander: “Leuk, ik ga een keer mee!”

September

12
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19 Bedevaart naar Heiloo

8 Open Monumentendagen

Eendaagse
bedevaart
naar Onze
Lieve Vrouw
ter Nood. Informatie en
opgave: www.
bedevaart.nl. Bellen met de heer
D. Bracke kan ook: 010 414 95 77

Zie pagina 2 en 15

9 Open Monumentendagen
Zie pagina 2 en 15

10
11

24 Start Alpha Zie hierboven

16 Kerkproeverij zie hiernaast
Lezing Michel
Remery pr.
Zie pagina 2 en 6

Oktober
1

27 Dat moet je gelezen hebben!
Vroege Kerk. Zie rechtsboven
28

Deze rondzendbrief van de paus is in de inmiddels
voor hem bekende stijl geschreven. Heel direct,
praktisch en zeer appellerend. Franciscus is geen
theoloog zoals Paulus VI, Johannes Paulus II en
Benedictus XVI. Hij zegt ook hier geen “traktaat
over de heiligheid met definities en analyses” te
geven maar een “oproep tot heiligheid.” (nr. 2).
Het is een prachtig aansporend en bemoedigend
stuk geworden, over de Zaligsprekingen, het
doorzettingsvermogen, de humor, het gebed, de
strijd, de naastenliefde … Om het zo te zeggen ‘heel
onze paus Franciscus’ spreekt hier tot ons. Meer dan de moeite waard om
(samen) te gaan lezen! Data dinsdagavond 16 en 23 oktober, 13 en 27
november en 11 december. Locatie en tijd Pastorie H. Lodewijk, van 20.00
tot 21.30 uur door pastoor Smith. De tekst is dan beschikbaar voor € 5,-.

5 Eucharistie met erna boeteritus
H. Lodewijkkerk, 19.00 uur

18
19

2

6

3 3 octoberr

7

20

8

21

9

22

10

23 Gaudete et exsultate

4 Adrienne von Speyr –
leven en werk

Bijbelleesavond

23

15

Elke paus heeft zijn verrassingen. Deze paus verrast met een Apostolische exhortatie over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse
wereld. Het thema is op zich niet verrassend, want het is een van de
hoofdthema’s van het Tweede Vaticaans Concilie.

26

22

14

De Katholieke traditie is rijk aan uitingen: kunstafbeeldingen, muziek, kerkenbouw, hymnen en
gedichten, liturgische riten, heiligenlevens, stichtingen van ordes. En natuurlijk de vele geschriften.
‘Alles’ lezen wat grote katholieken, vanaf Paulus
schreven, is niet meer mogelijk. Maar meer kennismaken met ‘klassiekers’, dat zou toch wel de moeite
waard zijn. Dat is de opzet van de serie ‘Dat moet je
gelezen hebben’. De Apostolische Vaders, martelaars
akten, heiligenvita’s, Belijdenissen van Augustinus,
Fioretti, Navolging, Devote Leven, Bestijging van de
Berg Carmel, Geschiedenis van een ziel, De Weg … tot
en met het drieluik over Jezus van paus Benedictus
XVI. Tijdens de bijeenkomsten is een korte introductie op deze werken, met leessuggesties. Data Donderdag 27 september (Vroege Kerk), 25 oktober (Middeleeuwen), 22 november (Katholieke reformatie)
en verder in 2019 met Renaissance, 19e en 20e eeuw.
Plaats en tijd Pastorie H. Lodewijk, van 20.00 tot
21.30 uur. Door pastoor Smith.

25

21 Vredeswake Zie pagina 19

13

Wees blij en juich - Gaudete et exsultate

Een stukje van
haar leven wordt
verteld met de
wonderlijke mystieke fenomenen en haar
moedige trouw. Het boekje
Het Gelaat van de Vader is op
de avonden te verkrijgen voor
€ 8,85. Pastorie H. Lodewijk,
van 20.00 tot 21.30 uur.
Door pastoor Smith. Ook op
1 november en 6 december en
verder in 2019

20

12

Basics van het
geloof
Over alles wat je bezighoudt over
het geloof kun je in gesprek met
een persoonlijke e-coach. Start
elke donderdag.
Zie www.HoevindjeGod.nl.

tot 21.30 uur. Met thema’s als: Wie is Jezus
eigenlijk? Hoe lees ik de Bijbel? Kunnen we
God ervaren? Hoe zit het met het lijden in
de wereld? Deelname is gratis.
Info en opgave via de folder in de kerken
of bij pastoor Smith: jhsmithpr@gmail.
com of 071 513 07 00.

Dat moet je gelezen hebben!

Met begeleiding door Marieke
Maes. Lezingen van een
zondag. Antoniuspastorie,
20.00 tot 22.00 uur. Iedereen
is welkom

17

29

Viering feestdag
H. Franciscus

18

30

Zie pagina 23

Zie hierboven

11
12

24

13

25 Dat moet je gelezen hebben!
Middeleeuwen. Zie hierboven

14

26

15
16 Gaudete et exsultate
Zie hierboven

27
28 Zijlpoortlezing
Zie linkerpagina

17 Wat is er na de dood?
Eeuwig leven? Hemel – hel – vagevuur? Reïncarnatie? Niets? Twee
avonden op weg naar Allerheiligen
en Allerzielen, 1 en 2 november.
Pastorie Sint-Joseph of De Ridderzaal. Van 20.00 tot 21.30 uur. Door
pastoor Smith

29
30
31 Wat is er na de dood?
Info bij 17 oktober.

Rondom de Kerk - September | Oktober 2018

13

HARTEBRUG

Regio Zuid

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106,
2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 28 89
of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30
Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp
071 - 582 08 30
info@vandermeelinterieurenstyling.nl
www.vandermeelinterieurenstyling.nl

Uitvaartverzorging

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

Levendaal 103 - Leiden
Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel. : +31(0)182 61 99 44
E-mail : info @vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl

0 7 1 - 512 21 12

BMS Notarissen
Notarissen

2311 KG Leiden

mr. R.H. (Roel) Breedveld

T.

071 516 29 30

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

E.

info@bmsnotarissen.nll

mr. M. (Mark) Schwarze

Dag en nacht bereikbaar

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

14

w w w.levendaal.eu
w w w.af s c h e i d s c e nt r um.c o m

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

www.bmsnotarissen.nl

Echt iets lekkers!

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.
Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl

Rondom de Kerk - September | Oktober 2018

De laatste filmavond van het
afgelopen seizoen werd gezellig afgesloten met een
gezamenlijke
maaltijd in de
Romanuszaal.
De film die er op volgde was aangrijpend: ‘As
it is in Heaven’. Ook in het nieuwe seizoen zijn
er weer filmavonden op vrijdagavond in de
Romanuszaal. We gaan op zoek naar mooie
films die aansluiten op een spiritueel thema.
Zodra onze pastoraal werker Marlène Falke
terug is van verlof laten wij u weten wat het
gaat worden. Houd de publicaties in de Weekbrug en op de website in de gaten!

Welverdiend!

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

Plantsoen 25

Filmavonden in de
Romanuszaal

Liesbeth Ammazzini ontving op 1 juli na de
gezamenlijke viering van Regio Zuid in de
Petruskerk de zilveren Hartebrugspeld uitgereikt. Daar was een goede aanleiding voor: al
heel lang is zij een bekend gezicht als lectrice
in de kerk en daarnaast heeft ze de leiding
voor het schoonhouden van het kerkgebouw
en aanliggende percelen. Liesbeth steekt daar
veel tijd en energie in en dat is te merken want
alles ziet er schoon uit. Uiteraard doet ze dat
niet in haar eentje, ook de medewerksters zijn
heel veel dank verschuldigd. Meer helpende
handen zijn welkom! Dat hoeft niet wekelijks,
maar kan ook incidenteel bij een grote aanpak.
Laat het weten als je er iets voor voelt!

teren en gastheer/gastvrouw willen zijn in de
kerk. Dat kan zowel bij de liturgische vieringen
als bij evenementen zoals concerten, Open
Kerkacties, Monumentendagen etc. Leuk werk
als je graag contact wilt hebben met mensen
en iets voor de Hartebrugkerk wilt betekenen.
En wie wil dat nu niet? Neem contact op met
Aad Kreuger aad.kreuger@planet.nl.

Vaste vieringen

Zondag 11.15 uur gezongen Eucharistieviering
Donderdag 12.30 uur Eucharistieviering in de
Dagkapel, na afloop is er gelegenheid voor een
biechtgesprek tot 13.30 uur.
Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag van
de maand.

Koffiedrinken na de Mis in de Romanuszaal
Na de Mis op zondag 16 september, 7 en 21
oktober. Op de eerste zondag van de maand
is er ook een lunch voor de kinderen.

Inzameling voor de Leidse Voedselbank
Houdbare en goed verpakte producten kunt u
achter in de kerk inleveren op zondag 7 oktober.

Ouderensoos in de Romanuszaal

Op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is
iedereen van harte welkom voor een spelletje
kaarten of sjoelen in een gezellige ontspannen
sfeer. Kom eens kennismaken!

Meer informatie
bij de beheerder.

Gastheren/dames gezocht
Na het overlijden van de zeer gewaardeerde
collectanten Joop Juffermans en René van
Oosten is de werkgroep behoorlijk geslonken.
We doen dan ook een dringende oproep aan
dames en heren die in de kerk willen collec-

Reinier Jacobus van Oosten werd geboren op 9
november 1948 en overleed vrij plotseling op 29
mei. René was een zeer gewaardeerde vrijwilliger
van de Hartebrugkerk. Hij nam zijn taak als collectant en gastheer serieus en deed het vol vriendelijke overgave. De uitvaartdienst was op 5 juni in
de Hartebrugkerk waarna de crematie op Rhijnhof
plaatsvond.
Maria van Kampenhout-Schellekens werd geboren
op 24 januari 1924 en overleed op 30 mei. Riet van
Kampenhout was de overbuurvrouw van de Hartebrugkerk. De kerk betekende heel veel voor haar en
haar eerder overleden man Jan. Ook in de nalatenschap hebben zij dat duidelijk laten merken en daar
zijn we hen bijzonder dankbaar voor. De uitvaartdienst was op 6 juni, met aansluitend de begrafenis
op de Zijlpoort. Het vervoer was geheel in stijl en
bleef niet onopgemerkt in de Haarlemmerstraat.

Op dinsdagmiddag om 15.00 uur
o.l.v. Jeroen Pijpers in de Romanuszaal.

Schola Cantorum en Hartebrugkoor repetitie
Woensdagavond om 19.45 uur voor de Schola
Cantorum, om 20.15 uur voor het gehele Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart in de Romanuszaal.

Zaterdag 22 september 15.00 uur
Orgelconcert door Ad van Sleuwen
Toegang gratis, na afloop collecte.

Ook is er de keuze voor een urnenkelder. De kunststof urnenkelder
is weersbestendig en het is een
mooie combinatie van begraven
en cremeren.

In memoriam

Dameskoor repetitie

Zaterdag 8 september t.g.v. Open Monumentendag
Inloopconcert om 14.00 uur door het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart.

Urnenkelder

Op zaterdag 8 september is de Hartebrugkerk tijdens de Open Monumentendagen tussen 12.00 en 16.30 open voor publiek. Er zijn
rondleidingen door de kerk, Dick van Sinderen
bespeelt het Maarschalkerweerd orgel en het
Hartebrugkoor geeft om 14.00 uur een concertje onder leiding van Theo Goedhart.

Repetitie koren

Concerten

De mogelijkheid van een

Open Monumentendagen

Gedoopt

15 juli - Aveline van der Burgt
Dochter van Tim Loch & Relinde van der Burgt

Getrouwd

22 juni Yvonne Vermeer & Cees van Es
30 juni Pauline Prinsen & Bing van Moorsel
18 augustus Monique Konter & Robert toe Water.

Antonia Jacoba Maria Bik-van Haasteren werd
geboren op 2 april 1934 en overleed op 23 juli.
Tonnie woonde in Wassenaar en was weduwe van
Wim Bik. Tonnie was al enige tijd ernstig ziek. Haar
broer, pater Kees van Haasteren c.ss.r, heeft op 27
juli de uitvaartdienst voor zijn zus op liefdevolle
wijze in de Hartebrugkerk geleid. Daarna werd
Tonnie in familiekring naar haar laatste rustplaats
op de Zijlpoort gebracht.

Museum Greccio

Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen in
de kelder van de Hartebrugkerk. Geopend op de
1e en 3e zondag van de maand na de viering van
11.15 uur. Tevens op aanvraag bij Jan van Loon,
071 514 03 81. Zie ook www.museumgreccio.nl.

w w w . h a r t e b r u g . n l
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SINT PETRUS

LAM GODS

Regio Zuid

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of
secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: alle werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden.
Kopij-adres: lcwvangoozen@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Koffiiedrinken na de H. Mis
Het wijzigen van de tijden van de H. Mis in het
weekend betekende ook dat het met elkaar
koffiedrinken op zondagmorgen ging vervallen. Aan ons, Locatieraad-in-spé, om de draad
op te pakken en verder te gaan. Het koffiedrinken had voor ons, kerkgangers, een bijzondere
betekenis door met elkaar, bekend of onbekend, een praatje te maken en even aandacht
voor elkaar te hebben. Wat we gevierd hebben
in de H. Mis brengen we meteen in praktijk:
we luisteren naar elkaar.
Natuurlijk is het niet voor iedereen de meest
handige tijd om in de ontmoetingsruimte achter de glazen wand koffie te drinken, maar
we zien toch een min of meer ‘vaste groep’
komen. Kortom: U bent van harte welkom na
de H. Mis op zaterdagavond in onze Petruskerk.
Wij zorgen ervoor dat de koffie klaar staat!

Doopvieringen in het najaar
Op zaterdag 6 oktober en zaterdag 1 december
om 15.00 uur is er gelegenheid om uw kind
te laten dopen. De voorbereidingsavonden
zijn op dinsdag 25 september en dinsdag 20
november om 19.30 uur in de pastorie van de
Sint-Petruskerk, Lorentzkade 16A. Informatie
en/of opgave bij Pernelle Severijnen, pam.
severijnen@planet.nl of 071 514 49 88.

Pels-orgel in de Sint Petrus
In de eerste week van juli ging de orgelstemmer aan de slag. Er werd al eerder iets in een

vorige Rondom de Kerk over geschreven.
Behalve het jaarlijkse stemmen van de pijpen
moesten deze keer de motor en het schoepenrad worden schoongemaakt. Ook lekken in de
blaasbalgen (slijtage van ruim 80 jaar) werden
geplakt. Het daarvoor benodigde leer was al in
Duitsland besteld.
Toen na 3 dagen alles weer op zijn plek zat,
kon de 20 m³ lucht die de motor per minuut
produceert weer volledig en naar behoefte
over de ruim 1300 pijpen verdeeld worden.
Mooi op tijd, want het plotseling zwijgen van
het orgel is ons bespaard gebleven. Maar
zeker niet te laat nu de Stichting Klinkend
Erfgoed Nederland heeft aangekondigd om
in 2020 allerlei activiteiten te gaan ontplooien onder de noemer ‘Klinkend 2020’. Dit sluit
aan bij het Europese Jaar van het Klinkend
Erfgoed. Dit initiatief gaat zowel luidklokken, als
mechanische uurwerken en carillons ’bespelen’.
En vanzelfsprekend ook onze talloze kerkorgels. Kijk voor meer informatie op www.
klinkenderfgoed.nl/klinkend-2020.

Oktober Mariamaand
In de maand oktober wordt op dinsdag- en
vrijdagmorgen na de H. Mis het vertrouwde Rozenkransgebed gebeden. Maria is de
belangrijkste heilige: zij is de moeder van
Jezus en is ook ons tot moeder gegeven.
Oktober is een iets minder bekende Mariamaand dan mei, maar het is wel een Mariamaand. Deze maand is namelijk de Rozenkransmaand.
Tijdens de maand oktober kunnen ook weer
bloemen worden afgegeven bestemd voor
het Maria-altaar. De dames van de werkgroep
bloemversiering zijn op zaterdagochtend tussen 10.00 en 10.30 uur weer aanwezig om de
bloemen aan te nemen, bij de witte deur, links
van de kerk. Mooi om in deze maand Maria
een extra bloemenhulde te brengen.

Gouden Haan voor John van der
Woerd
Binnen de Petruskern is John van der Woerd al
jaren actief in de werkgroep MOV. Om geld in te
zamelen worden al jaren rommelmarkten georganiseerd. De rommel is wat naar de achtergrond verdwenen en daarvoor zijn de boekenen platenverkoop gekomen.
John is daarin al jaren een grote steunpilaar
en organisator. Duizenden kilo’s boeken gaan
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per jaar door zijn
handen en de
opbrengst voor de
goede doelen is
heel mooi. De Pastoraatgroep en de
Beheercommissie
van de Petrus hebben in gezamenlijk
overleg besloten
dat John voor zijn
grote inzet dit jaar
de Gouden Haan
als onderscheiding
wel had verdiend.
Tijdens de gezamenlijke Petrus en Paulusviering van de Regio Zuid is deze onderscheiding aan John uitgereikt. Voor John een zeer
aangename verrassing.

Vaste Vieringen
Zaterdagavond - Vooravondmis van de
zondag
19.00 uur Mis met Sint Petruskoor of samenzang
en nadien koffie

Door de Week
Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de
witte deur naast de parochiezaal
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat op 12 september en
10 oktober

Overleden

De heer Joseph Vermeulen, 58 jaar
* 07-03-1960 + 20-05-2018
Echtgenoot van Ellen Isaak
Mevrouw Cornelia Fokker, 86 jaar
* 28-11-1931 + 02-06-2018
De heer Hendrik J. van Luijk, 91 jaar
* 19-08-1926 + 25-06-2018
Mevrouw Antonia J.M. Bik - van Haasteren, 58 jaar
* 02-04-1934 + 23-07-2018
Weduwe van Wim Bik.

w w w. s i n t p e t r u s l e i d e n . n l
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Regio Zuid

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62,
e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Elke zondagmorgen half tien
Zoals in het vorige nummer al is aangekondigd, gaat per 1 september de begintijd in de
Antoniuskerk veranderen. Onze viering daar
begint voortaan om 9.30 uur, net als in de
Maria Middelareskerk. De protestanten
moeten daardoor uitwijken en hebben ervoor
gekozen tweemaal in de maand in de
Middelares te gaan kerken. Dat is voor hen
een hele verandering, want de Antonius was
hun vaste kerk en we zijn erg blij en dankbaar
dat ze dat voor ons willen doen. We hebben
daardoor op zondagmorgen minder ‘last’ van
elkaar, maar in de winter is de kerk niet langer voorverwarmd… We zorgen ervoor dat we
elkaar toch blijven zien in oecumenisch verband, want er is veel verbondenheid gegroeid!

Vredesviering 16 september
Zeker nu we elkaar minder zien, een
extra reden dit oecumenisch te
doen en wel om 10.00 uur in
de Antoniuskerk. Het belooft
weer een mooie viering te worden, waarin we proberen door symbolen en verhalen de boodschap kracht bij te zetten. In deze tijd is er meer dan genoeg reden
aandacht te geven aan vrede op aarde, dichtbij
en ver weg.
Het is die zondag ook
‘Kerkproeverij’, een landelijk
idee om mensen mee te vragen die weliswaar vagelijk
geïnteresseerd zijn in wat zich in een kerk afspeelt, maar niet de drempel van de kerk over
durven. Vraag ze mee!

Uitje Kinderkoor
Het Kinderkoor ‘De Vlammetjes’ genoot van
een welverdiend uitstapje, betaald uit de
deurcollecte. De
stemming zat er
goed in! Als je
zin krijgt om
mee te zingen:
het koor repeteert in de Maria
Middelares op
donderdagavond
(18.30 tot 19.30
uur). Kom een
keertje kijken!

Onderscheiding

Eerste vrijdag van de maand in de
Antoniuskerk

Deze Eucharistievieringen zijn op 7 september en
5 oktober om 10.00 uur met na afloop gezellig
koffiedrinken.

Serviceflat Schouwenhove

Maandag 24 september en maandag 29 oktober
om 10.30 uur Eucharistieviering.

Bijbelavonden
Tijdens het feest van Regio Zuid op 1 juli werden enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Voor de Lam Gods was dat Tine Scholtes: “Een
vrouw, klein van stuk, maar met een groot
hart”. Van jongs af aan heeft ze zich ingezet
voor de medemens, in haar werk en in haar
vrije tijd. De Missie speelde daarbij een grote rol. De laatste jaren is zij het gezicht van
de MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) en
bezoekt daarvoor bijeenkomsten door het hele
land. Ze is nu al op leeftijd en kan best wat
hulp gebruiken in de MOV, maar ze gaat dapper door!.

Buurtinitiatief Zuid West
Op woensdag 19 september is alweer de derde
bijeenkomst van dit geslaagde initiatief. Dit
maal houden we de middag in Rosenburch.
We hopen zo meer mensen van buiten de eigen kring te bereiken, voor wie het bezoeken
van een kerkgebouw een drempel kan zijn.
Aanvang 14.00 uur, einde ca. 16.30 uur. Omdat de middag midden in de Vredesweek valt,
hebben we gekozen voor het thema ‘Vrede’.
Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Drie
sprekers, Ton Snepvangers, coördinator van
Diaconaal Centrum De Bakkerij, wiskundige
Rob Tijdeman, en dominee Ellis Ezinga belichten vanuit een eigen invalshoek dit thema.
Daar praten we erover na en tussendoor luisteren we naar mooie muziek.

Oktober – Rozenkransmaand
Oktober is de maand om met elkaar de Rozenkrans te bidden. U bent van harte uitgenodigd
voor een korte Mariaviering op de woensdagen 10, 17, 24 en 31 oktober om 19.00 uur in
de Dagkapel van de Antoniuskerk.

De eerstvolgende bijeenkomst is op de donderdag 4 oktober. Onder de bezielende en deskundige leiding van catechete Marieke Maes bestuderen we de lezingen van een bepaalde zondag.
Elke keer weer verrassend wat er te leren valt,
zelfs van overbekende verhalen! In de vergaderruimte van de Antoniuspastorie. De koffie staat
klaar vanaf 19.50 uur. De avonden duren van
20.00 tot 22 .00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Maaltijd Plus

Op de laatste vrijdag van de maand is er in de
Verdieping, Stevensbloem 269, een lekkere
maaltijd met een inleiding over een boeiend,
vaak religieus onderwerp. Op 28 september
wordt er een film vertoond. Op 26 oktober houdt
dominee Ellis Ezinga een inleiding over ‘Maria in
kunst en cultuur’. Aanvang 18.00 uur.
Inschrijving op de lijst achterin de kerk.
Einde om ongeveer 21 .00 uur.

Vrijwilligersdag 25 augustus

Te laat voor dit blad, maar een verslag met foto’s
staat op www.lamgodsleiden.nl.

Familieberichten
Gedoopt
Op 8 juli ontving Johannes Simon Martijn,
zoon van Thomas Schuit en Lizette Schiebroek
het H. Doopsel.

Overleden
Op 14 mei overleed Hendrika Petronella (Rie)
Schmidt-Scheer op de leeftijd van 78 jaar.
Ze was een bekend en trouw parochiaan en vele
jaren lid van het koor.
Op 7 augustus overleed op 90-jarige leeftijd
Aloysius Adolf (Baas) Koster. De uitvaart was op
14 augustus.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Kerkelijk Centrum

De Regenboog

Vredeswake 21 september ‘Generaties voor vrede’

Regenboogzondag 9 september

Verhuur van zalen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen recepties
cursussen bijeenkomsten

Zondag 9 september openen we
het nieuwe seizoen met een feestelijke
oecumenische viering
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
waarin de oudste kinderen van
2317 ST Leiden,
de kindernevendienst ‘overvlie071 521 28 58,
gen’ naar de jongerenviering met
beheerder@
een bijzonder, voor deze gelegenKerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
De Regenboog
heid ingesteld ritueel.
zalen
www.deregen- Verhuur vanTijdens
een uitgebreide koffie
4-20-50-100-250
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen
na de dienst worden de plannen
Vergaderingen
Gratis parkeren!

Beheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

Kerkelijk Centrum

Verhuur van zalen
4-20-50-100-250 personen

Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten
Watermolen 1 Leiden

Kerkproeverij 16 september
071-5212858
Gratis parkeren!

Email: beheerder@kcregenboog.nl

www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Beheerder:
R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Ook De Regenboog doet dit jaar mee
met de landelijke actie ‘Kerkproeverij’.
Vanaf eind augustus liggen er kaarten
in de kerk waarmee u mensen uit uw omgeving kunt
uitnodigen om 16 september met u mee naar de kerk te
gaan (een andere zondag mag natuurlijk ook).

Bijzondere vieringen:
9 september 10.00 uur Regenboogzondag: oecumenische viering met viering van de Maaltijd en
feestelijke zang van het Regenboogkoor
16 september 10.00 uur Kerkproeverij
23 september 10.00 uur Vredeszondag
7 oktober 10.00 uur viering met Misa Criolla door
Regenboogkoor met orkest
Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58,
e-mail: pastor.regenboog@gmail.com.
Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:
www.deregenboogmerenwijk .nl

Wereldgebedsdag 2019
Wereldgebedsdag is in 2019
op 1 maart. De liturgie is dan
voorbereid door vrouwen uit
Slovenië. Het thema is ‘Komt
allen, het feest is klaar’ (Luc.
14:15-24). In 173 landen is
op deze vrijdag Wereldgebedsdag. In Nederland is dat
op 500 plaatsen. In het najaar begint de voorbereiding
in Leiden. We verdiepen ons
met een groep vrouwen in het
land Slovenië en het leven van
de vrouwen daar, en in wat
het thema voor ons betekent.
Wilt u meedoen? Van harte welkom! Stuur een mail naar
LeidenWGD@gmail.com.
Sylvania Oosterling en
Rietje van Wijlen
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voor het zojuist gestarte seizoen aangestipt:
- de nieuwe predikant
- vervolg van het project ‘Kijken met andere ogen’. Lag het afgelopen jaar het accent
op inventariseren en
kennis maken, dit jaar willen we een
aantal aanbevelingen en mogelijkheden concreet maken
- het cluster leren maakt bekend

wat er komend jaar
voor interessants gaat
gebeuren bij leerhuis,
lezingen, film, poëziemiddagen en gesprek
op zondag
- de actiegroep ‘Groene
Kerk’ vertelt van hun
vorderingen en plannen
Kortom: wilt u op de hoogte zijn van
wat er komend jaar in de Regenboog
gaat gebeuren, dan moet u er 9 september bij zijn!

Beroepingsprocedure nieuwe predikant bijna rond
Op donderdag 6 september om 20.00 uur is er in De Regenboog
een bijeenkomst voor alle leden van de geloofsgemeenschap. Tijdens het eerste deel van de avond is de beoogde
nieuwe predikant aanwezig om kennis te maken. Het
tweede deel, waarbij de nieuwe predikant niet meer aanwezig is, vragen AKM, wijkkerkenraad en beroepingscommissie u om instemming met het uitbrengen van het beroep.

Gouden teksten

Zondag 3 juni kwamen in de overdenking drie teksten ter sprake: het Onze
Vader, de Bergrede en het Dubbelgebod. Uit de reacties na de dienst bleek
enerzijds dat het redelijk bekende teksten zijn, anderzijds sommige kerkgangers verrast waren wat er allemaal in de betreffende teksten staat. Daarom
willen we in het nieuwe seizoen stil staan bij deze gouden teksten. Mocht u
het interessant vinden om zich een paar avonden te verdiepen in deze teksten, stuur dan een e-mail naar Hans Snoek, hsnoek56@gmail.com, dan
krijgt u aanvullende informatie. Voorgestelde data donderdagavond 13 en 27
september, 4, 11 en 25 oktober. Er is ruimte voor 15 deelnemers.

Wereldmissiemaand oktober: voor Ethiopië
De campagne van
Missio heeft tijdens de
Wereldmissiemaand
het motto ‘God is ons
een toevlucht en een
sterkte’ (psalm 46).
Ethiopië is een arm land
met een rijke cultuur.
0,7% van de bevolking
is RK, maar heel actief
in de hulp aan armen en
vluchtelingen. De ‘Kleine
Zusters van Jezus’ proberen de situatie van de
kleine bevolkingsgroep
van de Menjas, die afhankelijk zijn van koffiebouw te verbeteren. Ethiopië neemt na
Oeganda het grootste aantal vluchtelingen
op: zo’n 900.000 mensen. Die komen vooral
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uit Zuid Soedan,
gevlucht voor de
oorlog. De priesters,
zusters en catechisten gaan naar de
kampen, delen het
armoedige leven en
bemiddelen tussen
vijandige etnische
groepen. Missiezondag 21 oktober is
vooral een feest van
solidariteit, wereldwijd verantwoordelijkheid nemen voor
elkaar. Geef tijdens
de collecte in uw kerk of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 001566, tnv. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag.
Meer info op www.missio.nl.

Oude Rijn 44 b,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerijleiden.nl
www.debakkerijleiden.nl

Vrijdag 21 september is van 16.00 tot
17.00 uur weer de Vredeswake op het
Stadhuisplein in Leiden. Iedereen is
van harte uitgenodigd!
We werken al heel lang aan vrede.
Wat houdt ons op de been? Duidelijk
is dat het meemaken en meedoen aan
vredesactiviteiten, belangrijk is voor
overdracht van betrokkenheid bij
vrede en vrijheid. Juist nu verdeeldheid binnen Europese samenlevingen
groeit, is die overdracht van vredesengagement van groot belang. Jong en

oud: iederéén kan wat aan vrede doen!

Zoeken naar verbinding
De Vredeswake is een jaarlijkse activiteit
van De Bakkerij tijdens de Vredesweek
van PAX Nederland. Een uur stilstaan bij
vrede, bidden om respect en begrip, opstaan voor de zwakkeren en getuigen van
verzoening. Tijdens de Vredeswake zoeken wij verbinding en solidariteit tussen
de generaties. Om van elkaar te leren,
elkaar te bemoedigen en samen op te
trekken op de weg van vrede. Wethouder
Marleen Damen is een van de sprekers.

Songs of Freedom druk bezocht
Op zaterdag 30 juni vierden zo’n
tweeduizend bezoekers uitbundig
de afschaffing van de slavernij in
Suriname en Caraïbisch Nederland
tijdens Muziekfestival Songs of
Freedom in de Hooglandse Kerk.
Jacintha Groen, voorzitter van Songs
of Freedom, opende samen met locoburgemeester Yvonne van Delft het
festival door het (ver)breken van een
slavenketting (Keti Koti). De middag was vol met muziek van bands,

werden bekend en in het kinderhoekje
werd druk geknutseld. Ook was er een
tentoonstelling. Buiten waren hapjes,
uit onder andere Suriname, Marokko
en Syrië. Het projectkoor van zo’n honderd zangers zorgde met gospel voor
een inspirerend slot van het festival.
soul en jazz, ingeleid door zangeres
Denise Jannah. Leerlingen van het
Visser ’t Hooftlyceum dansten, de
prijswinnaars van de tekenwedstrijd

Verwendagje op de boot
Op vrijdag 22 juni was een verwendag op de boot voor gasten van het Inloophuis Psychiatrie en de maatschappelijke opvang De Binnenvest voor dak- en
thuislozen. De jonge M25-ers vinden het mooi om op de laatste dag van hun
stageweek wat te kunnen betekenen voor deze gasten. Het was een prachtige tocht: eerst naar Alphen aan den Rijn en via de Kagerplassen weer terug
naar Leiden. De M25-ers delen koffie en thee rond aan alle gasten. Daarna
volgt een heerlijk lunchbuffet. Diverse jongeren laten ondertussen ook hun
talenten zien en horen, variërend van een
spetterende beat boxer tot een inspirerend
tekentalent! Het is een vrolijke boel aan
boord. De gasten reageren door hun liederen aan de jongeren te laten horen. Op het
bovendek kunnen ze ook lekker uitwaaien,
of de rust opzoeken, ook al valt er af en toe
een buitje. Het was een topdag geweest.

Wijzigingen diaconaal team De Bakkerij
Tamara Breton wordt projectmedewerker
Individuele Hulp en neemt ook de taken van
Jacqueline Schoonwater over wanneer zij met
pensioen gaat. Yiri Bloemkolk, coördinator van
M25 Leiden, heeft in juni afscheid genomen.
Carijn Westeneng neemt nu de coördinatie van
M25 Leiden op zich. Voor ‘Oma gaat op stap’
wordt een nieuwe medewerker gezocht.

Rondom...
Utrecht
Op 29 mei waren Pier en ik in
Utrecht om de presentatie van het
nieuwe boek over de Leidse Architecten Van der Laan
van onze oud-kapelaan Michel Remery bij te wonen
in een zaal bij het Catharijne Convent. Het was warm,
zoals het in die dagen steeds was. In de zaal was het
gelukkig wat frisser. Het was een mooie presentatie.
Daarna liepen we naar het station, toen Pier plotseling omviel op een bruggetje op een aantal fietsen.
Het bleek een hartstilstand. Er waren ineens allerlei
mensen die handelend optraden: een voorbijlopende
man begon met reanimeren, samen met twee jonge
vrouwen. Een jongeman belde de hulpdiensten. Twee
andere mannen haalden de fietsen onder Pier vandaan.
En er kwamen iemand met een kussentje voor onder het
hoofd van Pier.
De politie was snel ter plekke met twee auto’s en hielden omstanders op afstand: “Het is hier geen kermis!”
De politie had ook een defibrillator, en het hart van Pier
kwam weer op gang. Een agente bleef steeds naast mij
staan en vroeg regelmatig of het nog wel ging met mij.
De ambulancemensen namen daarna de zorg voor Pier
over. Die was inmiddels weer in het land der levenden.
Het is zo bijzonder om te ervaren hoe mensen zich om
iemand in nood bekommeren! Mijn dankbaarheid is
groot. De wereld is zo slecht nog niet!
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
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Kleuren maken het voor ons makkelijk de verschillende tijden in het
kerkelijk jaar te onderscheiden.

Beste Kinderhoekers,

ge vakantie
Welkom terug! Na de lan
met als thema
begint een nieuw seizoen
eressant en
“Mode in de Kerk”: een int
originele tekeninkleurr ijk onderwerp. De
s speciaal voor
gen zijn door Carel Bruen
onze website te
jullie gemaakt en zijn op
vinden en uit te printen.
ie van de
Veel plezier van de redact
Kinderhoek.

st je d at …
i
W

groen voor hoop en groen op alle
leven staat? dagen van het
kerkelijk jaar
groen ook voor de gedragen wordt,
schepping en de na- behalve in de
tuur staat, die God ons vastentijd, tijheeft geschonken? dens de advent
of met speciale
groen ons hoop in feestdagen (zoons dagelijks leven als Pasen, Pinkzal geven? steren en Kerst)?

De Windhaan
Wil je weten of de wind vanuit het
noorden waait of juist van het oosten?
Ga dan op zoek naar een windwijzer
oftewel windvaan! Hij is vaak te vinden
op de torenspits van een kerk of het
stadshuis. Het is een oude traditie dat
teruggaat tot de tijd van de Romeinen.

De Haan
Windvanen hebben vaak de vorm van dieren en op
een kerktoren vind je meestal een haan. Hoe komt
dat? Ten eerste is de haan een symbool voor de
opkomende zon, het begin van een nieuwe dag en
Gods schepping. Maar hij is ook het symbool van de
Heilige Petrus.

Sint Petrus
Tijdens het laatste avondmaal zei
Jezus tegen Petrus: “Voordat de haan
kraait, zul je drie keer zeggen dat je me
niet kent.” Nadat Jezus in de nacht
door de soldaten was gevangen genomen, werd Petrus drie keer gevraagd of hij bij Jezus hoorde. Hij
antwoordde elke keer met “Nee!” Toen de
haan kraaide, herinnerde Petrus zich dat Jezus dit
had voorspeld en hij liep huilend weg.

Deel 1 Priesterhemd en boord
Een priester draagt meestal een zwarte broek met en zwart overhemd. Het hemd kan soms grijs
of licht blauw zijn. Het priesterhemd heeft geen normale kraag omdat daarin (of daarboven) de
priesterboord komt. De witte cirkel
om de nek van een priester heet de
priesterboord. Voor de Amerikaanse boord draag je een overhemd
waarvan de flappen aan de onderkant zijn dichtgenaaid. In de kraag
steek je een wit kunststof reepje.
Je ziet dan alleen een wit rechthoekje. De Romeinse boord loopt
om de hele hals en
wordt van achteren met een
knoopje gesloten.
Je ziet
niet alleen en wit
rechthoekje maar
ook een deel van de witte
boord die doorloopt. Hij wordt als
heel chic gezien!
Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

w w w. k i n d e r h o e k rd k . n l
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Martijn van
Nijnanten (27)

Oude Traditie

Wat draagt de priester vandaag?
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Bed evaart Medjugorje

m de Vr
o
i
d

illigers
jw

Mode in de kerk

Jongeren Info

Ron

Kinder Hoek

Vrijwilliger Hartebrug
Eind juli vertrok een groep
van meer dan 30 jongeren
onder leiding van kapelaan
Boris naar Medjugorje voor
het Mladifest, een jaarlijks
terugkerend internationaal
jongerenfestival in deze
bedevaartsplaats.
Het reisprogramma was goed
gevuld: De eerste twee en
laatste twee dagen werden

verscheidene plaatsen in BosniëHerzegovina bezocht waaronder de
steden Sarajevo en Mostar. Deze dagen werd overnacht in gastgezinnen
bij familie en vrienden van kapelaan
Boris. De andere dagen waren in
Medjugorje zelf waar een programma
was van catechese, getuigenissen,
elke dag Heilige Mis en biechtgelegenheid in vele talen.
De Rozenkrans werd veel gebeden

Op Wereldreis in de Antoniustuin
Jongerengroep De
Coeli-Club, sloot het
seizoen af met een
barbecue in de tuin
van de Antoniuskerk.
Thema van de avond
was ‘De Wereldkerk.’
Na een drankje was
een djembé-workshop
waarin iedereen zijn of
haar muzikaal talent
toonde, ook Pater Leo.
Piet verzorgde de barbecue
en iedereen genoot van een
heerlijke biologische maaltijd. Daarna kwamen de

AGENDA JongerenInfo
Donderdag 13 september en 11
oktober Jongerenmis 19.30 uur
in de H. Lodewijk met borrel erna.
Zondag 7 oktober RKJ Zaalvoetbaltoernooi! Zie www.rkjinsideout.com. Elke 4e donderdag van
de maand: verdieping en gezelligheid voor jongeren.
Het laatste nieuws van de Coeliclub, RKJ Leiden en de RKJ Tieners (TEEN), zie hun Facebookpagina voor de nieuwste informatie.

‘mystery objects’ (uit
Museum Greccio) te
voorschijn: de jongeren
moesten raden wat ze
waren en uit welk land
ze kwamen. Dankzij de
bijna encyclopedische
kennis van Pater Leo
hebben wij veel geleerd en er kwamen interessante onderwerpen ter
sprake. Nu weten wij waarom Sint

en was een van de vele manieren
waarop de aanwezigheid van God
duidelijk te voelen was. Een letterlijk hoogtepunt was de Kruisweg
op vrijdag. Over grote rotsblokken
ging deze weg langzaam omhoog en
viel de onvoorwaardelijke liefde te
proeven die Jezus voor ons allemaal
heeft. Het was een gezegende reis
die het geloof van alle deelnemers
heeft gesterkt!
David Veselka

Antonius het kindje
Jezus op zijn arm
draagt, waar bedevaartsoord Kevelaer
is, paus Franciscus
beslist geen Franciscaan is! Het was
een leuke manier
om een zomeravond
met elkaar door te brengen.
In het najaar meer events!

Bedevaart Kevelaer
Kevelaer is een prachtige Mariale
bedevaartsplaats in Duitsland. Het
is een plein waar eigenlijk alle kapellen aan grenzen: de Genadekapel, de
Biechtkapel, de Kaarsenkapel, de Sacramentskapel en de Basiliek. Kevelaer is een kleine bedevaarts-plaats,
waardoor het heel snel als thuis voelt.
Ik ben mee gegaan met de driedaagse
bedevaart. Deze drie dagen hebben
een mooie indeling, met voldoende
gelegenheid voor gebed. Op donderdag was er na aankomst korte tijd
om Kevelaer te onderzoeken en onze
Moeder te begroeten. Daarna was
de H. Mis. Na de
avondmaaltijd was
er een plechtig Lof
met een Lichtprocessie. Vrijdag begon de dag met het
Rozenkransgebed
en biecht-gelegenheid. In de middag

werd de Kruisweg gebeden met mooie
overwegingen en daarna was er Lof
met Sacramentsprocessie. Op zaterdag
begon de dag met de Broederschapsmis. Daarna was er nog tijd om Jezus
te begroeten in de Sacramentskapel,
alvorens we de sluitingsplechtigheid
hadden van de bedevaart. Kevelaer
is echt een plek waar je je thuis voelt.
Het is duidelijk dat Maria hier de
Troosteres van de bedroefden is. Het
is mooi om de moeilijkheden bij Maria
neer te kunnen leggen en de verlichting te voelen die Zij
je schenkt. Als je er
eens bent geweest,
blijft het verlangen
om weer terug te
keren naar deze
prachtige plek.

Loes Robroeks
Beste Loes, hartelijk dank
voor al je bijdragen voor
Rondom de Kerk. We wensen je veel geluk bij de
Blauwe Zusters!  (Red.)

Wat doe je?
Eigenlijk ben ik acoliet, maar in de praktijk ben
ik ook ceremoniarius, iemand die de eredienst
en andere ceremonies in de kerk begeleidt.
Ik leid ook onze misdienaars en acolieten op.
Dat doe ik hier in de kerk samen met de koster,
maar het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat
ik tijdens het Paastriduüm in de Regio Zuid van
onze parochie de acolieten en misdienaars coördineer. En laatst voerde ik, omdat onze voorganger vast zat in de marathon, de noodliturgie uit.
Daarnaast ben in actief in de Leidse studentenparochie.
Hoe gaat het in de praktijk?
Ik ben hier op zondagochtend om half elf om
samen met onze koster alles voor te bereiden en
klaar te zetten. Na de mis ben ik meestal rond
een uur of een ’s-middags weer thuis. Vaak zit ik
ook thuis dingen uit te zoeken. Ceremoniarius
zijn betekent van een kant volgens sommige
regels werken, maar het betekent ook dat je bij
gelegenheid naar eigen inzicht te werk moet
gaan, en dat is lang niet altijd volgens het
boekje. Dan is het een afweging van soms vele
factoren. Maar ik doe het graag, ik noem het
voor mezelf wel eens een ‘kleine roeping’. Wat er
gebeurt als er iets mis gaat? Dan moet je kijken
alsof er niets aan de hand is.
Waarom doe je dit?
Het is heel dankbaar werk. Maar het komt vooral
voort uit mijn diepe respect voor en waardering
van de sacramenten. Ik ben erg geïnteresseerd
in de liturgie en ik heb grote affiniteit met de
eucharistie. Ik wil dan ook rond het altaar
samen met de priester, de misdienaars en de
acolieten die gesteldheid creëren die het mogelijk maakt om God te ontmoeten.
Wat drijft je?
Ik ben op latere leeftijd gedoopt, maar wel in
een katholieke sfeer opgevoed. Ik heb speciaal
grote affiniteit met de H. Franciscus en de
manier waarop hij in zijn geloof staat. Hij zoekt
God in de medemens. Ik deel zijn bewondering
voor God die mens wordt om alle menselijke
ervaringen van ons leven en onze dood te delen
en ons te helpen. Als dat laatste waar is, is het
minste wat we kunnen doen, proberen te doen
wat Christus deed. En ook al kun je dan misschien niet de ideale wereld bereiken, je moet je
wel blijven inspannen.
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64

Vieringen in de periode van 8 september tot en met 28 oktober 2018
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Zoals elk jaar viert de Orde van
Franciscaanse Seculieren (OFS) met
Franciscaanse paters, zusters en broeders op 4 oktober de feestdag van de
H. Franciscus. Dit jaar is de Eucharistieviering om 19.30 uur in de Maria
Middelareskerk.
Iedereen met een
Franciscaans hart
is hiervoor van
harte uitgenodigd!
Na de viering is
tijd voor ontmoeting met een kopje koffie/thee en
iets lekkers.
De OFS-leden staan u, ook op deze
avond, graag te woord. Meer info bij
Wim Barning ofs, 06 53 71 26 50.
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Voor wat onderhoud aan paden en
rondom de graven op Begraafplaats
Zijlpoort komen elke dinsdagmorgen
vrijwilligers met ‘groene handen’ bij
elkaar om het onderhoud te doen.
Wilt u zich daar bij aansluiten, van
harte welkom! Neemt u dan contact
op met de beheerder Sandra Klerk,
tel. 522 61 66.
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September

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
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Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Zorg bij u thuis
Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar heeft u wel zorg nodig? Roomburgh brengt de zorg bij u thuis.
Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

▪ thuiszorg
▪ personenalarmering
▪ wijkrestaurant

▪ huishoudelijke ondersteuning
▪ maaltijdvoorziening
▪ dagbesteding

Zorg en wonen in Roomburgh
Roomburgh heeft diverse woonopties als thuis wonen (tijdelijk) niet meer gaat:

kleinschalig wonen, aanleunwoningen en revalidatie
Roomburgh beschikt over veel handige voorzieningen:

▪ restaurant
▪ winkel

▪ kapsalon
▪ kapel

▪ reisbureau
▪ gezondheidscentrum

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel waar dagelijks de Heilige Mis kan worden gevierd. Er is een
eigen rector, die beschikbaar is voor de bediening van de Sacramenten. Als u niet meer in staat bent om
naar de kapel te komen, kunt u de Heilige Communie ook thuis ontvangen.

Vrijwilligers
Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor diverse activiteiten.
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens? U bent van harte welkom.

Contact

Wilt u meer informatie, een gesprek met onze zorgadviseurs of een rondleiding?
Neem dan contact met ons op via:

Telefoon | 071 589 22 00 (tussen 09:00-17:00)
E-mail | info@roomburgh.nl
Website | www.roomburgh.nl
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